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  البنيوية في النقد المغاربي

أواسط الستينات، ومن عريف بالبنيوية في الثقافة العربية المعاصرة إلى تيمكن العودة ببدايات ال
) المصّور(في هذا السياق مقاالت نشرها دمحم أمين العالم حول هذا االتجاه في مجلة  أوائل ما كتب

  .1)الهيكلية(ُمطلقا عليها ) 1966عام (المصرية 

غير أّن الدراسة األدبية في هذا االتجاه لم تتضح ولم يبرز االهتمام بها إال في أواخر السبعينات 
: حين نُشرت دراسات لعدد من النقاد في المشرق والمغرب العربي تتبنى االتجاهين الرئيسين في البنيوية

  .الشكالني والبنيوي

الشكالنية التي لم تجد الكثير من التمثل  البنيويةضعف من بين هاذين االتجاهين، هو االتجاه األ
النقدي أو البحثي المميّز إذا استثنينا بعض الدراسات التقديمية والشارحة المبثوثة هنا وهناك، وبعض 
التطبيقات المتفرقة، فهي على نقيض وصيفتها التكوينية فقد وجدت الكثير من االهتمام العربي المبكر 

  .ع تطبيقات نقدية جادة كثيرةنسبيّا، ال سميا في المغرب، م

وية بجانبيه، سواء كان ذلك على يغير أّن مشكالت كثيرة أيضا قد اعتورت هذا التمثُل للبن
مستوى غياب الصرامة المنهجية في أحسن الحاالت، أو الخلط في المفاهيم والمناهج نفسها، مع ُضعف 

  .2هاالوعي بالمهاد الفلسفي واأليديولوجي لتلك المناهج في أسوئ

هو أو الحصاد النقدي ) " البنية القصصية في رسالة الغفران(وبما أّن الناقد التونسي حسين الواد 
، وتكتسي هذه 1972بحث أُعّد لنيل شهادة الكفاءة في البحث، ونوقض في جوان  -أصال -البنيوي، وهو

ث الطول واألهمية زيادة الدراسة أهميّة منهجية وتاريخية كبيرة، حيث تُعتبر األولى من نوعها من حي
، وقد تلت هذه المحاولة الرائدة جهود 3..."على أنّها ستكون نقطة انطالق لعدة دراسات جامعية مطّولة
  .أخرى تشاطرها المنهج البنيوي على اختالف آلياته واتجاهاته
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 ولقد تعددت في تونس العروض البنيوية في النقد في مرحلة مبكرة، فيطلع علينا رشيد الغزي
، فتعرض إلى تحليل الشكالنيين الروس )مسألة  القصة من خالل النظريات الحديثة(ببحث مطّول في 

، ولقد شعى )Todorov(ومنهم تودوروف ) اإلنشائية(للقصة، وكذلك البنيويون وخاصة أصحاب النزعة 
أو ) هريرة قال حّدث أبو(أصحاب المقال إلى تبسيط النظريات من خالل أمثلة مستمدة من األدب التونسي 

، وقد أضاف الباحث إلى عمله قائمة من المصطلحات البنيوية بالعربية والفرنسية، )قصص الدوعاجي(
  .1مرتبة حسب الحروف األبجدية الفرنسية

الثقافة الجديدة (وتواص إثراء المكتبة النقدية بترجمة نصوص كبار النقاد الغربيين، فهذه مجلة 
لمشاغل النقاد المغاربة خاصة والعرب عامة، فينقل دمحم  1978سنة  تخّصص عددا كامال) المغربية

لمترجم وتجابه ا) الكتابة في درجة الصفر(مأخوذا من كتاب ) R.Barthes(البكري نصا لروالن بارث 
  .2صغيرا لبعضهاتا مشكلة المصطلحات، فيقيم ثب

البنية، (نصا بعنوان  )J.Derride(ويتنقل دمحم البكري في العدد نفسه من المجلة لجاك دريدا 
، ويقيم بعض الهوامش التي تخص ترجمة لعض المفاهيم )الدليل، اللعبة في حديث العلوم اإلنسانية

  .والمصطلحات

وقد تنوّعت مجلة الثقافة الجديدة في عددها هذا مختلف الترجمات عن مختلف االتجاهات 
الماركسية (مأخوذة من كتاب   )L.Goldman(البنيوية، فترجم مصطفى المنساوي نصا للوسيان غولدمان 

علم االجتماع األدب، نظامه (، وعنَون المترجم هذا النص بـ 1970الصادر عام ) والعلوم اإلنسانية
، مضيفا إليه بعض الهوامش لتقريب النص إلى الذهن العربي، كما أثبت )األساسي ومشاكله المنهجية

  . 3المترجم صغيرا لبعض المصطلحات

في عددها العاشر بترجمة لنص الشكالنيين   1979المغربية سنة ) األقالم(مجلة واهتمت 
  )نظرية المنهج الشكلي(الروس، وعنونت هذه الترجمة بـ 

وهكذا أخذت الترجمات العربية للبنيوية تتدفق، والكتابات النظرية حولها تزداد، نذكر على سبيل 
  :التمثيل

  .1981المنساوي مصطفى، دار الحداثة، بيروت، : والتاريخ، ترجمةأدولوفو باسكيز، البنيوية  -

  .1984البنيوية التكوينية والنقد، مؤسسة البحوث العربية،بيروت، : برادة دمحم وآخرون، ترجمة -

  .1991مهيبل عمر، البنيوية في الفكر، عرض عام ألفكار البنيويين، الجزائر،  -

  . 2000بغورة الزواوي، المنهج البنيوي، بحث األصول والمبادئ والتطبيقات، الجزائر،  -
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دار العودة، بيروت، - مقاربة بنيوية تكوينية- بنيس دمحم، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب -
1979.  

 :البنيوية الشكالنية-أ

حّدد عبد المالك مرتاض  :معالم التيار البنيوي الشكالني عند عبد المالك مرتاض وحسين الواد -1
فالمدار في المنظور الحديث على الدراسة العمودية : " المجال الذي يدور في فلكه النقد البنيوي بقوله

  .1..."للمنهج، ال على الجمع، وعلى المالحظة الدقيقة ال على الشرح التعليمي األفقي للمنهج

ة مناح وال سميا من حيث بنيته اإلفرادية العمودية بتناول اإلبداع األدبي من عدّ  الدراسة"وتقوم 
والتركيبية، ثّم من حيث الزمان فيه وكيفية تعامل الكاتب معه، ثّم من حيث الحيز ورسم الصور الفنيّة من 

  .2"خالل وضع هذه البنى، ثّم أخيرا من حيث مستواه الصوتي

الصوتي، المستوى الصرفي،  المستوى(أثر علم اللغة الحديث بمستوياته األربعة  ويظهر
على مقومات هذا التيار، بل إّن الطابع العام الذي تميّز به  اواضح) المستوى النحوي، المستوى الداللي

  .3هذا التيار يقوم على كونه نقدا لغويا ينطلق من اللغة وال يبرحها إال ليعود عليها

في تناوله لإلبداعات األدبية قد فرضت وهكذا فإّن الدراسة العمودية التي يقوم عليها هذا التيار 
عليه العناية بالرؤية النصيّة المجردة من الشوائب التي قد تعترض سبيل الناقد عند توجهه لإلبداع األدبي 

: " قصد تحليله، وهذا باعتبار اإلبداع نصا لغويّا مستقال عما يحيط به، وقد شرح حسين الواد بقوله 
هجية التي ألتزم بها، عندما رأيت أن أقتصر على الجانب الشكلي، الشكلي ولعلمي هذا حدود هي حدود المن

  .4"فقط كمرحلة أولى في تناول اإلبداع األدبي

وقد برر أصحاب هذا التيار اقتصارهم على دراسة الجانب الهيكلي في اإلبداع األدبي بما نادى 
إلبداع األدبي أن تدخل في عالقات غير الشكالنيون عامة من أّن الشكل هو الذي يسمح ألجزاء ا البنيويون

  . 5اتفاقية، وأّن المعنى أو المضمون رهين التركيب الواعي لألجزاء التي تكّون النص

ألدبية فارتباط هذا التيار بالدراسات اللغوية جعل مهمة أصحابه ال تنفك عن تفتيت اإلبداعات ا
ة في حّد ذاتها وإنما هي مجرد مرحلة أوليّة ذا كانت هذه العملية ليست غايوتشريحها من أجل فهمها، وإ

تتبعُها مرحلة أخرى تقوم بإعادة تجبير اإلبداع األدبي، ولكن بطريقة مغايرة، بحيث يكون النتاج الجديد 
  .6أي العمل النقدي عبارة عن الثمار التي كان يخفيها اإلبداع األدبي في جوفه

                                                           
  .101، ص3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، جنظرية الخلق اللغوي- دب في النقدين البنيوي في الوطن العربينظرية األشابف عكاشة، -  1
  .4، ص1983ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  من أين؟ وإلى أين؟: النص األدبيعبد المالك مرتاض،  -2
  .101، ص3المرجع السابق، ج: ينظر -3
  .102، ص3، جنظرية الخلق اللغوي-الجمالي والبنيوي في الوطن العربي نيالنقددب في نظرية األشايف عكاشة،  -4
  .13، ص1975، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، البنية القصصية في رسالة الغفرانالواد حسين، : ينظر -5
  .103، ص3، جنظرية الخلق اللغوي-الجمالي والبنيوي في الوطن العربي نيالنقددب في نظرية األشايف عكاشة،  -6



الناقد يتناول اإلبداع االدبي بالتفكيك ثم يضم  ولعل هذا ما قصده حسين الواد حين بيّن كيف أنّ 
  .1أجزاءه بعضها إلى بعض هادفا بذلك إلى إنتاج نص جديد

غير أّن الطريقة التي سلكها النقاد في علميتي التشريح والتركيب ليست بالبساطة التي يمكن ألي 
عندما يُقِدمون على محاولتَي الحيرة التي تنتاب النقاد  - الخصوص–ناقد أن يقوم بها وهذا ما تؤكده على 

   2:التفكيك والتركيب النقديين فهم ال يكفُون عن هذه التساؤالت

من أين يبدأ الناقد اإلبداع األدبي؟ومن أين يأخذه للسيطرة على فيه  من كوامن وخفايا؟وما هي 
لك لذلك الظواهر التي يدرسها فيها؟ وكيف يستكشف هذه الظاهر ويهتدي إليها حتى يدرسها؟ وهل يس

 سبيال واحدة في كل اإلبداعات األدبية على اختالفها أو أّن كل إبداع أدبي يفرض عليه منهجه؟

ونتيجة لهذه الصعوبة في تحديد المنهج لم يكن أمام هؤالء النقاد عند مواجهتهم لإلبداع األدبي 
  .3في تعاملهم مع اإلبداعات األدبية) الالمنهج (سوى محاولة البدء أو فرض 

ى أّن الدخول الالمنهجي إلى عالم اإلبداع األدبي لكي يظل في دائرة النقد البنيوي نبغي أن عل
يتمسك صاحبه بقانون المحايدة الموضوعية ويتسلح في بالثقافة النقدية الواسعة، علما بأنّه من السذاجة 

أنّه قادر على وضع  -مهما تعّمقت تجربته، واستطالت من الزمان خبرته- الساذجة أن يزعم زاعم الدارسين
، ومن ثّم تبقى أعماله 4قواعد تضبط دراسة اإلبداعات األدبية، فمثّل ذلك غير يسير جدا إن لم يكن مستحيال

  .مجرد محاوالت أّولية أو مقاربات نقدية في مجال الدراسة األدبية
األدب والغرابة، (أصدر الناقد عبد الفتاح كيليطو كتاب : عبد الفتاح كليطو واألدب والغرابة-2

شرح في القسم األّول بعض المفاهيم : ، وجعله في قسمين1982عام ) دراسات بنيوية في األدب العربي
تاريخ االدب، أّما القسم الثاني فيهتم بتحليل بعض المؤلفات النص، االدب، النوع، السرد، : العاّمة من مثل

  .5رار البالغة، مقامات الحريري، مقامات الزمخشري، ُملحمة اإلعراب، حكاية السندبادأس: الكالسيكية
ويرى كليطو بأّن  القسم الثاني ال يطبّق العموميات الواردة في القسم األّول، فكل دراسة مستقلة     

  .6هذا الشتات بذاتها، وليست بحاجة إلى أن تستند إلى جاراتها، ومع ذلك يبدو لي أّن مفهوم الغرابة يجمع
العربي ُحظيت البنيوية التكوينية وما تزال تحظى بحضور واسع في النقد  :البنيوية التكوينية -ب

المعاصر، وتكاد تكون أكبر المناهج انتشار لدى عدد كبير من النقاد المتميّزين في شرق الوطن وغربه، 
وحين نتساءل عن السبب في انتشار هذا الفرع من البنيوية التكوينية منهج يجمع الشتِيتَْين، التوّجه الشكالني 

واحي الشكلية في دراسة األدب مع عدم والتوّجه الماركسي على نحو يرضي الرغبة في اإلخالص للن
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التخلي عن القيم وااللتزامات الواقعية، اليسارية غالبا التي لعبت دورا رئيسا في تشكيل التجربة السياسية 
  .  1والثقافية واالجتماعية في الوطن العربي

خيرين من القرن الماضي أن المغرب العربي أكثر اتضح على مدى العقد والنصفين األ فقد
اهتماما من غيره بالبنيوية التكوينية ألسباب يعللها الناقد المغربي حميد لحمداني باإلشارة إلى العالقة القريبة 
مع الثقافة الفرنسية، مضيفا أّن تلك العالقات هي ما يُفسر كيف أّن هذا المنهج بالخصوص وجد تطبيقات 

  .2روايةمتنوعة له في المغرب سواء في الشعر أم في النقد أم في ال
غير أّن هذا التعليل ال يبدوا كافيّا إذا تذكرنا أّن بلدانا عربية أخرى كلبنان وسوريا، وبعض بالد 
المغرب العربي األخرى عالقة فرنسا ال تقل وثوقا إن لم تزد، كما هو الحال في الجزائر، ومع ذلك لم تشهد 

  .أخرى تفسر ذلك انتشارا واضحا للبنيوية التكوينية، فال بّد أّن ثمة أسبابا
  ازدهارالكن الواضح بشكل كاف هو أّن المغرب من بين دول المغرب العربي إجماال قد شِهد 

واضحا للنقد االدبي، كما للفكر الفلسفي، قد يفوق ما نجده في غيره من تلك المنطقة من الوطن العربي، 
زدهار بغض النظر عن األسباب الكامنة وكان االهتمام بالبنيوية التكوينية من الظواهر البارزة في ذلك اال

ذلك االهتمام أنّه لم يترافق مع ذلك القدر الكبير من الخطابية واأليديولوجية الذي وراء ذلك، ومما يُميّز 
  .3رافق كثيرا من النماذج المشرقية

وفي ضوء هذا االنتشار الواسع سنعرض بعض التجارب النقدية البارزة لنقاد المغرب العربي 
  :سبيل التمثيلعلى 

سوسيولوجية الغزل (أصدر الظاهر لبيب كتابه  :طاهر لبيب وسوسيولوجية الغزل العربي-1

، وفيه 1981ثّم عربّه حافظ الجمالي عام ، 1972باللغة الفرنسية عام ) الشعر العربي نموذجا: العربي
ي أنه يهتم تقليديا بمظاهر يرغب الباحث بأن يطرح من المشكالت أكثر مّما يحّل، ويأخذ على األدب العرب

ثانوية لإلبداع، وأنّه قد تجمد في جملة من األحكام الموروثة، ولهذا ظل في منأى عن المحاوالت المنهجية 
  . 4الجديدة التي ما فتئت تتطور وتؤكد ذاتها في مجال العلوم اإلنسانية

) االنعكاس(وقد وضع الباحث كتابه هذا في سياقه االجتماعي، التاريخي المعاصر له، دارسا عالقة    
التي ترى أّن االجتماعي يؤثر في األدبي، للبحث في شعر العذريين الذي قيل إنّهم من ذوي العفّة بتأثير 

، وال سيما لوسيان غولدمان، )دبيجتماع األعلم اال(اإلسالم عليهم، ومعتمًدا المنهج المستوحي من مجال 
، )عنه(، بل نسأل شعره )عن شعره(ومستنداً إلى مبدأ بسيط جداً خالصته أنّه يجب أال نسأل الشاعر 

رؤية (وبالتالي فإّن موضوعه هو تحليل األثر األدبي من الداخل، وقد أفضى به هذا التحليل إلى مالحظة 
واة وعي أو شعور جمعي لمجموعة اجتماعية مشخصة كانت عند جماعة العذريين، وكأّنها ن) خاصة للعالَم

  . 5قد عاشت في شروط ماديّة خاصة
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فاعتماد الباحث على المصادر الفرنسية وحدها، لكونه يتقن هذه اللغة وإغفاله المصادر العربية 
ر ظاهرة الشع(القديمة التي جمعت أخيار وأشعار العذريين، والمصادر العربية الحديثة التي عالجت 

العقّاد، وزكي مبارك، وشكري فيصل، وشوقي ضيف، وصادق جالل العظم : من مثل ما كتبه) العذري
وغيرهم من هذه الظاهرة، جعل بحثه يعاني من نقص كبير، ولو أنّه استفاد من المراجع العربية والحديثة 

فحسب، ومن غولدمان  لجاء بنتائج مختلفة، ولعّدل كثيرا من آرائه التي استوحاها من مراجعه الفرنسية
  .1وحده

وعلى الرغم من ذلك فإّن هذا البحث يظل رائدا، ألنّه تجرأ على معالجة موضوع معروف من 
، وألنّه وضع مقوالت هذا )في مطلع السبيعينات(التي كانت جديدة آنذاك ) البنيوية التكوينية(زاوية  نظر 

 .المنهج النقدي موضع التطبيق في النقد العربي الجديد
ظاهرة (يعرض دمحم بنيس في مقدمة دراسته  :دمحم بنيس وظاهرة الشعر المعاصر في المغرب-2

األّول هو : منهجين رئيسيين 1979الصادر عام ) مقاربة بنيوية تكوينية: الشعر المعاصر في المغرب
ألنساق الداخلية ووضوح أنّه يهتم بعنصر اللغة، ويرّكز على القوانين واالمنهج البنيوي الذي عّرفه بإيجاز 

للعمل االدبي، ويستخلص بنيس من عرضه لهذا المنهج بأّن البنيوية وفي أغلب اتجاهاتها تعامل النص كعالم 
  .2ذري مغلق على نفسه وموجود بذاته، فتدخل تبعا لهذا المفهوم في مغامرة الكشف عن لعبة الدالالت

والمنهج الثاني هو المنهج البنيوي التوليدي، يحاول الناقد أن يجمع بين عناصر نقدية معّينة تتجه 
كلّها لتصب في المنهج البنيوي الذي جعله يعتمد من جهة على مجموعة من النظريات اللسانية، كما دفعه 

على حد -غولدمان، تظل من جهة أخرى إلى محاولة استيعاب أعمق روح المفكر البنيوي التوليدي لوسيان
  . 3ما ثلة أمام خطواته النظرية-تعبيره

حاولت أن أرتبط بالقراءات التي تُؤلف بين داخل المتن : " حّدد بنيس منهجه النقدي بقوله
وخارجه مستفيدا من البنيوية في الكشف عن قوانين البنيات الّدالة، ومن الّمادية التاريخية الجدلية في 

البنيات  ووظيفتها الجمالية واالجتماعية عمال بنصيحة تروبتسكوي في نقده  تفسيرها لطبيعة هذه
  .4ومعتمدا على البنيوية التكوينيةللشكالنيين، 

يبقى أّن أهم ما يستوقفنا في تحليل بنيس هو قدرته على تحديد هدف وّظف تحليله له، فقد استطاع 
ئق وصولها إلى النواة أو الرؤية، تلك الطرائق التي باإلفادة من البنيوية أن يعارض المناهج التقليدية وطرا

غالبا ما اتسمت بإطالق األحكام، وإسقاط اآلراء وتقرير االستنتاجات تقريرا اعتباطيّا، وهو في معارضته 
مارس أو حاول أن يمارس بديال علميّا معقًدا، أي تحليال ممنهجا لعناصر النص ولمستوياته منطلقا من 

  .  5النص كمادة لغوية
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تُعد دراسة بنيس رائدة في تطبيقات المنهج البنيوي وتمظهره في النقد العربي، وهي في ريادتها 
تميّزت بفكر يصوغ منهجا جديدا لنقدنا، وقد تجلى تَميُّزه هذا الفكر في ممارسة النقد تحليال غنيّا يخوض 

  . العربية ما زالت بكرا في هذا النوع من الدراسة-في وقتها- مجاالت
الذي يمثّل معارضة نقدية ) درجة الوعي في الكتابة(في كتابه  :ودرجة الوعي في الكتابة يب العوفينج -2

، يوّضح العوفي منهجه بعد انتقاد البنيوية الشكالنية لعجزها )درجة الصفر في الكتابة(لكتاب روالن بارث 
وجوهر الواقع معا سيطرة عن السيطرة على النص والواقع معا سيطرة فكرية تطال وتكتنه جوهر النص، 

فكرية تطال وتكتنه جوهر النص، وجوهر الواقع في آن باعتبار العالئق العضوية بين الطرفين، في هذا 
وأرى أّن تفاعال بين المنهج البنيوي الشكالني والمنهج الواقعي الجدلي في إطار نظرية : "  يطرح قائال

ليها مورع لوسيان غولدمان، أرى أّن تفاعال من هذا نقدية ناظمة، وهي إمكانية واردة يزكيها ويشجع ع
القبيل كفيل بأن يُحقق ذلك المبتغى الصعب للممارسة النقدية كفيل بأن يُعزز المنهج البنيوي وموقع المنهج 

   1"الجدلي في آن
يعلن العوفي عن تبنيه للمنهج الجدلي، منا يجعل اقتراحه هنا بالتوصل إلى مزيج من المنهجين 

من المنهج البنيوي الشكالني الذي ال يرى فيه أكثر من  ساعدة على التخلصموي والجدلي نوعا من الالبني
تداريب ورياضات فكرية يراد منها اختيار القوى في أحسن الفروض واستعراض العضالت في أسوأ 

  .2الفروض
وع لكن العوفي نفسه ال يبدى تحمسا للسير في ذلك الطريق الذي عززه وشجع عليه مشر

غولدمان في هذا اللون من الطرح نجد محاولة من الناقد لالحتفاظ بمسافة بينه وبين المنهج تتيح الفرصة له 
  .للتحرك بما يوحي باالبتكار المنهجي الذي يشارك من خالل الناقد العربي في صياغة ذلك المنهج أو غيره

نّما يسير في نفس االتجاه الذي سار فالعوفي ال يتبنى البنيوية التكوينية بشكل قاطع أو نهائي، وإ
فيه من زكّى ذلك المشروع وشّجع عليه، أي غلولدمان، غير أّن ما يُحسب للعوفي هو تجنبه لالدعاء 

  . 3الريادي أو اإلبداعي في التوصل إلى صيغة منهجية جديدة
في تأكيدها على أّن انتشار البنيوية التكوينية إنّما تم على  من ناحية، ،هيإّن أهميّة تجربة العوفي   

أو الجدلي، مما جعلها مهيأة للتصالح مع البنيوية في شكلها التكويني، ال  أرضية غذّاها المنهج الماركسي، 
سيما وأّن رائد أحد أنماط ذلك التصالح، أي لوسيان غولدمان، كان يتحرك على أرضية مشابهة، وكانت 

النقدية المغربية في نهاية السبعينيات تتحرك كما يبدو على أرضية مشابهة جعلتها صالحة للمزيج  الحركة
  . 4الذي يشير إلى إليه العوفي

تكتسب تجربة العوفي أهميتها من حيث هي تكشف عن صدق مع النفس يخالف "  ومن ناحية أخرى،    
االدعاءات الكبيرة التي تسيء كثيرا إلى بعض أنماط المثاقفة النقدية المشرقية، فهو ال يّدعي الخروج بمنهج 

لم يكن استخدامي : البعض جديد وال يدعي أن استعماله للمنهج الجدلي قد حقق الصرامة التي يتطلع إليها
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له، كما أرى، استخداما أرثوذكسيّا صارما، وذلك إليماني باستحالة وجود منهج بريء  ومنغلق على 
  .1"نفسه

بل يرى أّن قصارى ما يمكن أن يفعله الناقد هو مقاربة نسبية ومحدودة  سواء فيما يتعلق بتطبيق المنهج أو  
وهو من هذا المنطلق متفق دمحم برادة في نقده للتفاعل العربي مع النقد ، 2فيما يتعلق باحتواء النص واكتناهه

 . الغربي وذلك في دراسة هذا األخير لدمحم مندور
رواية المغربية ورؤية الواقع ال  ينطلق لحمداني في كتابه :حميد لحمداني والرواية المغربية -3

، ليصل طرح البدائل النقدية للبنية من قراءة نقدية لإلرث النقدي السيسيولوجي الجدلي) االجتماعي
التكوينية، وأهم مالحظة سّجلها بشأن االنعكاس والنقد الجدلي في مساءلتهم النصوص اإلبداعية 

 .3بوصفها مواقف سياسية لكتابها، يبحثون في ثناياها عن المعدل االجتماعي بالدرجة األولى

هذا النوع من الطرح النقدي عن مجال الدراسة األدبية، وأخذ صبغة سياسية وأيديولوجية  ولذلك ابتعد
صرفة، فالداللة االجتماعية هي التي كانت تثير أولئك الدارسين، ولذلك اتخذ المنهج الجدلي التاريخي في 

الطابع النقدي النقد صورة إيديولوجية صريحة، وكان من شأن هذا الوضع أن يبعد األحكام الصادرة عن 
  .4األدبي

وهذا الوعي النظري هو الذي دفع الناقد لحمداني الكتشاف حقائق هامة وجديدة حول العالقة 
العميقة بين األبداع الفني والواقع االجتماعي، وجعله يقترب من أطروحات النقد السيسيولوجي الجديد 

-أي لوكاتش -تابه يناء الرواية الذي يعدّ في ك )G. Lukts(ابتداء من المفاهيم التي طرحها جورج لوكاتش 
الكذب الرومنطيقي (مؤسس سيسيولوجيا الرواية، مرورا بأطروحات روني جيرار التي ضمنها كتاب 

، وصوال إلى المفكر والناقد لوسيان غولدمان الذي أسهم بفعالية في إثراء مفاهيم )والحقيقة الروائية
  .وإجراءات النقد السيسيولوجي

حمداني تصورات غولدمان األساسية حول البنيوية التكوينية التي وّضحها في كتابه من وقد تبنى ل
  .أجل سيسيولوجيا الرواية، ويمكن عّدها بمثابة مفاهيم نظرية أساسية

واستنادا إلى المحددات السابقة يتبنى لحمداني المنهج البنيوي التكويني أساسا منهجيّا وإجرائيّا في 
اختياره لهذا المنهج مبرر بكونه يعبر عن مستوى علمي " ئية المغربية، ويرى بأّن مقاربة النصوص الروا

  .5"متقدم يقترب من فهم طبيعة العالقة الموجودة بين اإلبداع والواقع االجتماعي اإلنساني

لذلك نجده يقترح االستفادة من المفاهيم األساسية واألوليّة التي يعتمدها البنيويون في دراسة 
  .الروائية، وتتضمن بعض تطبيقاتها في إطار الدراسة البنيوية التكوينيةالنصوص 
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مرحلة : وقد استند الناقد في تقسيم دراسته إلى المراحل التي اقترحها لوسيان غولدمان وهي 
الفهم، ومرحلة التفسير، فالمرحلة األولى تقوم على التحليل بغية الكشف عن البنيات المضمونية الداخلية 

دون االستناد بأي شكل من األشكال إلى المعطيات الخارجية التي يمكن أن توّجه البحث وجهة  ةقالعمي
 قخاصة، أّما المرحلة الثانية فتهدف باألساس إلى هيكلة النص ضمن مساره التكويني النشوئي الذي تُخلَ 

إيديولوجي خاص فيه وتتم عبر البنية المجتمعية التي تناظر بنية النص الداخلية، وتكشف عن تمظهر 
  .1يتمثل النص أصداءه

بُعد : إّن الدراسة تسير دائما في إطار بُعدين أساسيين:" ويوّضح لحمداني هذه المنهجية بقوله
التحليل، ويستهدف الكشف عن البنى الفنيّة وما تُعبر عنه أيضا من بُنى مضمونية دون الرجوع في الغالب 

فسير، وهو يستهدف وضع النص ضمن أبنية أوسع هي التي إلى أيّة معطيات خارجة عن النص بُعد الت
تُفسر طبيعة الرؤية االجتماعية التي يتضّمنها العمل اإلبداعي، ويتم التعرف على هذه البنية الفكرية 

  . 2"األوسع بما يوجد بينها وبين النص من تناظر

نصيّة، فإّن عيّة والبنية الوضمن مسار المقاربة التي تسير باتجاه إقامة التناظر بين البنية المجتم
بين النص  ةلحمداني يلتزم بالمحاذير المنهجية التي قدمها لوسيان غولدمان بشأن تحاشي المقابلة المرآوي

السردي والواقع، ولخاصة حين يشير إلى أّن األعمال الروائية مهما تشابهت أحداثها مع الواقع، فإّن 
يته من جانب كونها أعماال تخييلية تركيبية بالدرجة األولى، عالمها يبقى عالما منفردا يتمتع باستقالل

فبالرغم من أّن بنيات العاَلَم الروائي مماثلة مع بنيات ذهنية لبعض المجموعات االجتماعية، فإّن الكاتب 
  .  3يملك كامل الحرية في بناء عالمه التخييلي

أكبر من الصراحة في مواجهة قَدر  :)دمحم مندور وتنظير النقد العربي(دمحم براّدة و -5
اإلشكاليات المنهجية التي فرضها التعامل مع الفكر النقدي الغربي نجده لدى دمحم برادة في دراسته لتجربة 
دمحم مندور النقدية، تلك الصراحة استدعتها على ما يبدوا، وإن جزئيا، وقفة برادة الحائرة أمام المناهج 

  .الغربية

لقد آثرنا فيما يخصنا، ): " منهجه(أو ) مناهجه(إلى  اإلبهامفهو في بدء الدراسة يشير بشيء من 
استحياء المناهج الصادرة عن البنيوية التكوينية كما بلورها كل من جورج لوكاتش ولوسيان غولدمان 

  .P. Bourdieu"(4(وبيير بورديو 

المذاهب األدبية األوروبية تُستخدم استخداما  ما يريد أن يقوله براده باختصار فيما يبدو هو أنّ 
مبسترا ال يتعمقها وال يراعي اختالف النصوص األدبية التي تُطبق تلك المذاهب في دراستها، وأنّه يتفادى 

  .تلك المشكلة من خالل ما يعبّر عنه باالستحياء، أي استحياء المناهج بدال من تبنيها كما هي
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األّول، عن ماهية االستحياء، أي كيف يكون، : ل لكنه يثير سؤالينذلك الهدف مهم وجدير بالتأم
وما هي حدوده أو مقدار اختالفه عن التبنّي المرفوض هنا، كما يبدوا ؟ والثاني عّما إذا كان االستحياء 
ممكنا أصال ؟ ال نعثر في كتاب برادة عن جواب شاف لهذين السؤالين، ما نعثر عليه هو وعي برادة 

ة المطروحة، إشكالية التعامل مع المناهج النقدية الغربية كما تتمثل في البنيوية التكوينية، باإلشكالي
ودراسته لمندور تأخذ باالعتبار بعض سماتها األساسية وذلك حسب تعبير برادة بتحديد الشروط 

للحقل  1952- 1936(الثقافية التي تولّدت عنها االنتاجات األدبية والنقدية خالل هذه الفترة - االجتماعية
متأثرة ومستجيبة لعالئق معيّنة بين القراء، وبين المنتجين ) للحقل األيديولوجي 1965- 1952األدبي، و

  .1األدبيين

األولى أنّه : يؤكد في نهاية كتابه مسألتين بخصوص ما استوحاه من مناهج تكوينية" ولكن برادة  
بل هو منهج يصدر عن رؤية أيديولوجية وال : قال يمكن أن الزعم بأّن منهجنا علمي أو موضوعي بإطال

يتحايل في إخفائها، والثانية أّن منهجنا في هذا البحث لم يكن مكتمال منذ البداية، بل إّن أهم عناصره 
  .2"تجمعت وتبلورت أثناء البحث

هذه المحددات أو التأطيرات لطبيعة الممارسة المنهجية وحدودها تبعث على اإلعجاب لكنها 
هل استطاع الناقد أن يستوحي فعال تركيبة منهجية مميّزة تخدم غرضه؟ ثم ما : " تترك أسئلة كثيرة أخرى

يو أو غيرهما ممن هي األسس الفلسفية التي بنى عليها االختيار، األسس التي نجدها لدى غولدمان أو بورد
طّوروا رؤيتهم  وممارستهم المنهجية في دراسة االدب  والثقافة عموما؟ عند برادة، كما عند غير ناقد 

ّض بالضرورة عربي، ال نكاد نظفر بأكثر من الوعي باإلشكالية والسعي الطموح إلى تجاوزها، وهذا ال يغ
  .3من قيمة الدراسات نفسها

البحث عن النقد األدبي (أصدر دمحم ساري كتابه  :دبي الجديدقد األدمحم ساري والبحث عن الن -6

خصصه للنقد البنيوي التكويني وتطبيقاته، فجعل الباب األول لنظرية النقد عند  1984سنة ) الجديد
نظرية الرواية عند لوكاتش ممهدا لها بلمحة سريعة عن حياة لوكاتش (لوكاتش، وغولدمان، عرض فيه 

جر في مطلع القرن العشرين تحت ظل إمبراطورية إقطاعية، ثّم هاجر إلى ألمانيا حيث الذي عاش في الم
ظل فيها حتى قيام الحرب العالمية األولى، واختلط فيها بالمثقفين الذي كان التيار الرومانسي المناهض 

بعضهم المدن للرأسمالية يجمعهم، فاتجهوا إلى تمجيد الصور القديمة، ليتمكنوا من تحقيق هويتهم، وهجر 
  .هربا من االغتراب الذي يعانيه في المدينة األريافإلى 

غولدمان ومنهجه البنيوي التكويني فقد عرضه الباحث من خالل المؤثرات اللوكاشية عليه، أّما 
حيث انطلق غولدمان من هذه المبادئ إلحداث تغيير جذري في منهجية سيسيولوجيا األدب، معترفا بدور 

  .األّول لهذه المنهجيةلوكاتش المؤسس 
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ولكن الدراسات السابقة في هذا الميدان إذا كانت قد اكتفت بالبحث عن تطابق العالم الواقعي 
والتجريبي في العالم االدبي، فإنّها قد اكتفت بالبحث عن الوثائق التاريخية أكثر مما تبحث عن األدب 

  . 1ووحدته

اإلحاطة بهذا المنهج في النقد الجزائري الجديد وفي القسم التطبيقي من الكتاب حاول الباحث 
، وفي القصة القصيرة الجزائرية، حيث ناقش )اإلشكالية في رواية العشق والموت في الزمن الحراشي(

القصة القصيرة في عهد االستقالل للناقد الجزائري دمحم مصايف، فأخذ عليه فصله بين الشكل : كتاب
ا وثيقة اجتماعية وسياسية، وإهماله العناصر الفنيّة للقصة، ثّم ختم والمضمون، وحديثه عن القصة وكأنه

الليل ينتحر، والجراد المّر، والتفكيك، : عرض فيه عن لـ) النماذج القصصية(الباحث كتابه بفصل عن 
  .2والتلميذ والدرس، والشمس وتشرق على الجميع، والزلزال
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  األسلوبية في النقد المغاربي الحديث

  :األسلوبية مفهوم -1

ثّم توالت  ،بالبالغة  عنده  األسلوبية  تختلط كانت وقد 1األسلوبية مصطلح  استخدم منأّول   )نوفاليس(يعدّ      
، 2"علم التعبير، وهي نقد لألساليب الفردية"  فهي وخضعت إلى منظورات مختلفةتحديدات األسلوبية فيما بعد 

 سبح يهو ،"تانياسللا نم ةاتقسم قئراط سبح يبدألا صنلل صفو"  )M.arrivéأريفاي، (كما أنّا حسب 
  3"منهج لساني اهنأب ّرفعت ":"سالود"

لذلك  يهو ،ةعيوضوم ةسراد ةبيدألا ارآلثا ةسرادب يُعنى ملع:"  األسلوبية بأنّها  Riffaterreوحدد ريفاتير 
 تتحاور بنية سنية األثر األدبي اعتبار من تنطلق وهي، في إرساء علم األسلوب القارة األسس عنتُعنى بالبحث 

  4"خاصا تحاورا السياق المضمونيمع 

وهي تتميز ، إذ تقوم بتفحص أدواته وأنواع تشكيالته الفنية ،دراسة النص في ذاته إلى سعىت فاألسلوبية
 نسيجه تفحص لفتحاو شيء لك لقب لغوية رسالة بوصفه األدبي النص بتناولها النصية ة المناهجبقيّعن 

 امب يعولا عم ايدقن اكرادإ يفنلا وبلسألا صئصاخ كرادإ نم ئارقلا تمكين  إلى رأيه بحسب وترمي )اللغوي(
الجهة التي  من مفهومها أشرنا تأخذ بحسب  ما  ،األسلوبية، ومادامت 5ةئفياظو تاياغ نم صئلخصاا كلت هققحت

  .الجهة أو تلك بحسب هذه محددا ويكون الجهات مفهومها يتعدد بتعدد تلك فإن، تبنتها

  :األسلوبية في الدراسات المغاربية المعاصرة - 2

اهتم النقاد المغاربة بموضوع األسلوبية اهتماما كبيرا سواء عن طريق ترجمة كتب األجنبية، أو إنجاز 
  :دراسات حول األسلوبية

 ملو ،)H.F.Pllet(لمؤلفه هنريش بليث ) ةبيولسألاو ةغالبلا( باتكبترجمة  يرعملا مدحمقام  :دمحم العمري 1- 2
 يرعملا مدحم ثاحبلا ةداتفسا تجلت دقل .هيلع قيلعتالو ثحبلا ميدقت لىإ كلذ زوجات لب ،طقف مةرجتلا لىع صرقتي
 لحو التي أقامها والتطبيقية دراسته النظرية في واضح لبشك األسلوبية السيميائية في ثيلب شيرنه دوهج نم

  .6المعاصرة والسيميائية الدراسات الشعرية واألسلوبية من استفاد كما. الشعري الخطاب لتحلي
يُعتبر  يتلا صنلا ةبيولسأ لاخد انلمع عقي: " ةبيولسألا يف هلمع عةبيطموّضحا  يرعملا مدحم لوقي

 هديرن دمقت ألي قلنطملا نكوت نأ بجي يتلا يه ةلاسلرا ةبيولسأ، إّن اهداور رهشأ Jakobson نسوبكاج
التي لم تحقق بعد االتساع ، األسلوبية العربية الحديثة الدراسة واقع كانهف كلذ لىإ ةفاضإلاب ،ةبيولسلأل
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 نبيّت نئلف ،هناوأل ابقاس ارفت كلذيُعّد  دقف ،ةدحاو رظنمما يصبح حصر الرؤية اصطناعيا في زاوية ، والدقة
 ،ةيوبنيلا ةيرعشلل ديدحتلابو صنلا ةبيولسأل مةاع ةبجاتـسا بيجتسي يبرعلا غيالبلا ثراتلا أنّ  ءالجب انل
ذلك عن طريق التبني أو  سواء ،تانامكإ نم ىرخألا تابيولسألا هحتيت امم ةداتفسالا يف ادهج رخند لنف

  .1"الحوار

 ام ةخاصبوالفكري  ) L .Spitzeer( زربيتسويل راسمل ةتياذلا مةجرتلا دموص ديامح تابعي :حمادي صمود 2-2
 يف هجهنميُؤسس  هتلعج يتلا تراثؤملا لىإ هيف ارشأ دقو ،)وبلسألا يف تاسدرا( هباتك ةحتاف يف ركذ نم درو
   .األسلوب ةسراد

 هامة دمةقم :ينمسق لىع هوو) دراسات في األسلوب( زربيتس ويل باتك دومص يدامح ثاحبلا ضرعو 
، قسمان بدوره وهو ،الكتاب وقسم خاص بمتن. للكتاب دقيق لتحلي وفيها ، جان ستاروبنسكي الناقد كتبها جدا
 مسق ،ايلك ادامعتا باتكلامقدم  همدعتا دقو ،ةيملعلا  زربيتس ةايحل ةتياذ مةرجت ةروص يف ءاج نظريل مدخ

 ىمسي ام ةرتف نم ةفلتخم ةبيدأ تراتف لىإ  يمنتت ،يسنرفلا بدألا لىع ةيرظنلا لوصألا هـيف تـبُجر يبيقطت
  .مختلفة وأنماط وأجناس ،بوتور لاشيم عم ةديدلجا ةصقلا لىإ  ةيكيسالكالب

 نوعيطتسي ال زربيتـس مهسأر لىعو هجاالتا اذه بصحاأ ناك"  :لوقلا لىإ دومص يدامح يخلصو   
 لحصت ،ليك رشابم طاتقلا لىإ بالغلا يف لوحتت ةءراقلاإّن  لب ،ةءراقلا ةيلمع اهبسح  متت يتلا لراحملا بيينت

  2"حاضولا كرادإلا بترام نوكت نأ نودبالُملتقط  سفن يف ءيشلا ةروص هـنع

من أهم الكتب  الطرابلسي الهادي لمحمد ) الشوقيات في األسلوب خصائص( كتاب يعّد  :دمحم الهادي الطرابلسي 3- 2

  :اآلتية المفردات وجدناه مبنيا على االفتتاحي التنظيري خطابه ففي التي أُلفت في مجال األسلوبية، 

  .بحثه في المنهجي األسلوبي االلتزام ما يخص -  1

  .النقيض الخطاب أسلوب طريق عن يبثها )منهجية(إجراءات  من به يتعلق ما - 2

 كلكذو ،رعشلا ةسراد يأ ،هعوضومب ةلخاصا ةيدنقلا هيتؤر لفؤت يتلا ةئيدبملا تاقلطنمالو ميهافملا- 3
  .فهو موضوع األسلوبية عموما، ونقده بدألا لىإ هةجوتملا

ربما  وأنه ،بحثهل أنه قد ال يلتزم حرفيا المنهجية المفترضة في مجاالناقد يصرح  في الجانب المنهجيف
 ولبلوغل، العم في منهجا لنفسه الباحث يخصص أن ضرورة في الوقت الذي يجد فيه والتلطيف يتجاوزها بالتعدي

 ثحبلا يف ةّنس لىإ لقألا لىع وأ هيده لىع ريسي جهنمو هاقطن يف لعمي ملع لىإ ساردلا جاتحي افدهألا هذه
  .3فيها ما لالبحث إلى تعدي تقدم دعاه نإو اهئوض يف ريسي

 وعديو ،هلك هلمع ماوق نوكي اطرش اهفصوب اهقيقحت لىإ ىعسي" و ةعيوضوملا خىوتي وهفورغم ذلك، 
 أن ال بد إلى نتيجة وصفها بأنهال الوصو به يضمن منهج وإقامة ل،األصو مستحكم ملع دجايإ ىـلإ كلذ عدب

 لك دنع اهيف فقي ناك هنأ اهزيمي اماألسلوبية، إّن  ةسرادلا ناديم في المنهجية اختياراته عن أما ،بناءة تكون
  4"الوجوه نم هجو نم رعاشلا رعش يف ةرافطلا هيلع تدب لاعمتسا
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  :من اآلتي رأيه تأتي في الطرافة مبدأ الطرافة عند الشاعر، وهذهعنده  فالنقاد يرى أّن معيار االختيار  

  رعاشلا دنعاالستعمال  عويش.  

  لبيسلا نع لوعدالب صفتي وأ اعم ثيدالحو ميدقلا يف ةدرطملا غةللا دعاوق ضعب زوجات لىعاالستعمال  مايق 
  .الصحة والخطأل أصو يخص تجاوز لقواعد اللغة فيما بدون الكالم تأدية يـف ةرشابملا

  هزورب نوكيف برعلا المك يف عئاشلا هنأش لىع اسايق ،ليلق وأ صنلا يف رألثا معدنماالستعمال  نوكي نأ 
  .هبايغب
  االستعمال يف هروطت كةحرل اسكاعم غةللا يف لوألا عهضول امزالم نوكي نأ.  

   نفسه الشاعر شعر من سواها دون أغراض أو غيرها دون قصائد في أثر له بدور خاص يكون بروزه.  

  صنلا هترشابم دنع هسفن يف رثؤي ايئس وأ انسحإنطباعا  هنع لمحي نأ.  
 هنأل ،والشواهد واألرقام النسب ضبط جداولال اعتمد الناقد على المنج اإلحصائي، من خالل إعادة  كما 

  .ئجانتلل رفيمعلا طبلضا لبيس يف ة المنهج اإلحصائيحص دتقعي
 هذه لوح هيتؤر يبيّن مث ،وبلسألاو غةاللو رعشلا :لىع امهقيي ذإ هثحب يف لعملا ةدعاق ناكرأ ددحيو

  :اآلتي على لتشم باختصار وهي )المميزة التدقيقات( أسماها المفاهيم من مجموعة بموجب ةثالثلا ناكرألا

 إلى درجة الفن  يسمو ال ولكنه ،فكري مضمون من رأيه ينطلق بحسب فالشعر، الشعر بماهية منظور يتعلق
  .يتجاوز به المضمون الفكري من إمكانيات األداء بما إال المتميز

  عضو يف لوألا هالعمتسا ذنم فيحرت وأتغيّر  هخلدي ملو )رتاوت و( االستعمال يف عاش يوغل رهظم لك نّإ 
 عرجي هوو ،هيأر يف تباث رهظم هوو ،اهاصرعنو ةبتاثلا اهدعاوق نمو ةزيمملا غةللا رهاظم نم بحـأصف ،غةللا
  .باللغة يتعلق هنا فمنظوره ،العامة ثوابتها من يعده إذ اللغة إلى الكالم في الثابتة رهاظملا نم رهظم لك

  غةللا نع ّولحتملان أو ،غةللا نع لوحتملا بنلجاا يف نوكت وبلسألامضان  نّأ ىري وبلسألاب قلعتي اميف 
 غير هو نحوية ومنه ما قاعدة عن لمتحو هو عديدة فمنه مثال ما لأشكا يكون ذا )الكالم أي( لاعمتسالا يف

  .ذلك
  :لعن اللغة كما يعتقد نوعين على األقل ويستقطب المتحوِّ

 من عصر في المنشئين من عدد كالم أو ،معين منشئ كالم في شاعت التي االستعماالت ويضم :المشترك لالمتحو - 1
  .من اإلنشاء خاص نوع في أو العصور

 عند يكون ما سوى الكتاب عند التواتر من حظ الستعماالته فليس ل،األو من شيوعا لأق وهو :الخاص لالمتحو - 2
 هذه ،كلت ميهافملا ةلمج صفو دقو ،نللحا وأ أطلخا ةناخ يف عقي وهف ،ضايأ هدنع كلذ اهل نوكي ال وقد صاحبه

  1الشخصية اناؤرو ةيملعلا اتناقلطنم

 خطابه أساسي في بمعنى أنها عنصر ،معرفيا وضابطا منهجه المعلن في مبدئيا منطلقا الموضوعية فكانت
 امك ثحبلا يف هجهنمّن أ ذإ ،هركف يف ايلعلا )ةيملعلا( ةطلسلا ةيلعاف ققيحت لىإ اهلالخ نم ىعس وقد ،االفتتاحي

  ).من النص قلطني يبولسأاتجاه  وذ( حصري
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 في وذلك ،الحكي  في  واألسلوب باللغة خاصا مبحثا لحمداني حميد الباحث يخصص :حميد لحمداني 4- 2
 عالقة له المبحث أن ويرى لحمداني  ، Zima   .V Pierr.   بيير زيما وجهة نظر من ) الرواية أسلوبية( كتابه

  .الحكي وأسلوب ،الحكي لغة: أهمها و  الداخلية المكونات على يركّز ألنه دراسة الحكي في البنيوي بالجانب

 ينب ةقالعلا جالع يذلا Barthes أيضا بآراء النقاد الذين تناولوا هذه الظاهرة ومنهم بارتيستعين و
 من عددال متعدد يشم الرواية أسلوب أن إلى وذهب ،الحكائي الخطاب ونحو ،الجملة نحو لوتناو يكلحا و غةللا

  .1الرواية وأسلوبية، األسلوبية هو بظاهرة أساليب الروايةل والمنهج الكفي ،األصوات من اللغات وعددا

  اذإ  ةياولرا ةغالبأّن  لىع ديكأتلا لىإ حاضو ليم كانه" :هلوقب ةياولرا ةبيولسأ لىإ لانتقالل ينامدحل مّهديو

 نكمي ام لىإ لوحتتأن  اهيلع ،ةيالملجا اهتاموقمو ةياولرا ةقنيت باعتيسا لىع راداق اديدج املع بحصت نأ اهل ديرأ

 تجاوز مرحلة بعد إليهال نص متأخرة المعنى مرحلة بهذا )أسلوبية الرواية أي( فهي ،ةياولرا ةبيولسأب هيتمست

   2"بالغة الرواية

 دق مةيدقلا ةغالبلا سباور تناك اذإ"  هنأ ىري ثيدلحا يئاولرا دنقلا يف ةغيالبلا ةسرادلا رثأ عنو 

  .3"الروائية الدراسات مع تماما أُلغيت فإنها الفني والنثر األسلوبية للشعر ةسرادلا يـف تقيب

الشعر أكثر من غيره من أجناس ل وكالمه هذا يوضح السبب في إقامة معظم الدراسات األسلوبية حو
  .ثيدلحا يبرعلا دنقلا يفُوجد  املثم ،األدب األخرى

 لىإ لخدم - صنلا تانياسل( هباتك يف يبولسألا يدنقلا هباطخ يباطخ مدحم ّسسؤي :دمحم خطابي 5- 2
 :اليتلا لكشلا لىع موقت يهو باطلخا مجاسنا يف هتحاورطأو كيد ناف ءراآ لىع ادامعتا ،)-  باطلخا مجاسنا
 ،مجاسالناو طبراتلا :ةيالتلا اصرنعلا ةيلالدلا ةيفظولا يوحتو ،ةيلوادتو ةيلالد يفتينظو لىإ عريتفو باطلخا
 الكالمية لواألفعا، الخطاب تداوليات، الكالمية لواألفعا تاقايسلا :يوحتف ةيلوادتلا ةيفظولا امأ ،ةيلكلا تابنيالو

  .4الكلية

استفاد من الدراسات ، الخطابل ومثلما استفاد الباحث محمد خطابي من الدراسات الغربية في تحلي
 سباتني ام ةيرفمعلا لوقلحا هذه نم مهلتسا دقو ،نآرقلا مولعو ،ريستفلا ملعو ،دنقالو ،العربية ومنها البالغة

 ةبيرغلا ارفمعلا تاماهسإ ينب ةجوزاملا روظنم نم اهسيسأت ىـلإ فده يذلا باطلخا ليحلت ةيرظنو
 تاماهسإلاو ،يعانطصالا ءاذكالو باطلخا لـيحلتو باـطلخا تانياسلو ،ةفيصولا تانياسللا يف ةاصرمعلا
  .5تحليل الخطاب يـف ميهاـفمو تاءجراإ نم هتسسأ امو ،نآرقلا مولعو ،دنقالو ،ةغالبلا يف ةبيرعلا

 اصرنع ينب تقاالعلا ديدحت اهلالخ نم فىوتسا اهتانوكم مهأل حورشب تاءجراإلا هذه ثاحبلا فدرأ دقو
 تانياسلل( ّسسينؤملا ثيناحبلا نم ههجاتا يف ارس نمو كيد ناف كلذ ددح امك ،مهجاسناب ارتئثسالل باطلخا
 ةيزيجلإلنا غةللا يف قاسالتا( ناونعب كرتشم باتك اهمل ،)نسح ورقّية يدياله .أ.م( :لاثمأ )باطلخا

Choesion in english( لالمدخ خصص ل،فصو وسبعة لمدخ من يتألف باتك هوو ،1976 ماع ردص 
 :التالية االتساق مظاهر لبحث لفصو ستة ُخصصتو ،واالتساق ،والنصية النص :لمث المفاهيم بعض لتحديد
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فيه  حللت فقد السابع لالفص أما ،االتساق ومعنى ،المعجمي واالتساق ل،والوص والحذف ل،واالستبدا ،اإلحالة
  .1النظرية لالفصو في صيغ لما تطبيقا ،متنوعة نصوص

يركن  ال فهو المعاصرة الحركة اللسانية والنقدية العربية في علمي واجتهاد رائد جهد خطابي محمد دراسةف
 اللساني الدرس من المنجز بخنوع إلى يستسلم ال كما ،والبالغي العربي والنقدي اللغوي الفكر من المنجز إلى

 مةجسنم ةيرظن ارفمعلا نم مكراتملا لىع ييبنو ،جاليس قلطنم نم لدجايو ،معا الفكرين ليتمث لب ،الغربي
  .2الخصوص على الشعري باـطالخو يـبدألا باطلخا مجاسنا يف ثحبت

 نم افنصأ ةدع لىإ )ةيرئلجزاا ةبيعشلا لاثمألا( باتك يف ضاترم كلملا دبعشار أ  : :عبد المالك مرتاض 2-6
 من الشائعة وربما الحرفية الترجمة عن لعدو من يخلوان ال( صنفين اثنين في اكتفى بالخوض لكنه ،األسلوبية

  ينبجألا حلطصملل الباقم اهلعجي يتلا )ةيخيارتلا ةبيولسألا( امه ،)كلذك فنص لك عوضوم في طفيفل تعدي
.GénétiqueS )لاسؤلا نع باولجا اهعوضوم لعجيو ،)ةينيوكت ةبيولسأ( :لوقي نأ لثمألاو عيشألا ناك و: 

  3؟كيف يكتب الكاتب: آخر هول عن سؤا -في نظره  -تجيب  يتلا )ةفيصولا ةبيولسألا( مث ؟بتاكلا بتكي اذامل

 نكوي قد ريخألا لاؤسلا نع باوجلا نّأل ،ميهافملا يُخلط نأ هنأش نم لياكشإ يطسبتهو  المكلا فهذ
 ،ةبيأد وأ ةينيكوت :نورخآ اهيمسيو ،ةيخيرات ضاترم اهيمسي يتالو( لىوألا ةبيولسألا صاصتخا نم اضيأ
 علطضت قد )؟بيدألا بتكي اذامل( لوّألا لاؤسلا نأ امك ،)بتاكلا ةبيولسأ وأ ،درفلا ةبيولسأ وأ ،ةيدقن وأ
 ناومر دهوجب اهلويمثّل  ،)ةظيفيولا ةبيولسألا( Guiraud وريغ اهيمسى يرخأ ةبيولسأ هنع ةبجاإلاب

 .R. jakibson4نوسبكاج

يعّرف باألسلوبية نظريّا ) - دراسة أسلوبية -  األدبي الخطاب( بوحوش رابح ا بحثأمّ :رابح بوحوش 2-7
 صيخلت لىإ يمري ملع اهنأ " ةبيولسألا ّرفعيو ،يبرعلا ثراتلا نم يبدأ صن ليحلتل ةيجهنم ةليسو اهذختيو
  5"األدبية الدراسةويهدف إلى علمنة ، المعيارية األحكام نـم يبدألا صنلا

 نع ةبيولسأ ةبارقم ثاحبلا ّدمقي ،ليحلتلا يف اهتزاكترمو اهيتهامو ةبيولسألا عةبيط ديدحت نم اقطالناو
 ما لأو إذ ،والداللي البنيوي لالتفاع من بنمط زمتميّ نص أنه فيرى )زوجها قبر على أعرابية( :يمعصألا صن

 رايشم صنلا ليحلت يف عرشي مث ،بيالسألاو ضراألغا لاخدتو ،رعشالو درسلا تمازج هو فيه القارئ انتباه يلفت
 صنلا تانوكم لىع هليحلت يف زاكرم ،هيف يبولسألا ءابنلا ةـيفيك اـعتتبم ،ةيالمالجو ةفنيلا هصئصاخ لىإ
 ريدالجو ،ةيلالدالو ةيبيكرتالو ةيجولورفومالو ةتيولصا بناولجا يـهو ،يناسللا اهرجدت قفو اهلواتنف ،ةيوغللا
 وتيسر ،النص تعمق رؤية والتي ،ثاحبلا اهرهظي يتلا ةيليوأتلا ةردقلا وه ةبيولسألا ةسرادلا هذه يف ةظحالمالب

  .6معناه إثراء لغوية منه في وحدة لك فتسهم، فهمه

، حيزا كبيرا لألسلوبية) باطلخا ليحلتو ةبيولسألا( هباتك يف دسلا يندلا رونيخصص  :نور الدين السد - 8- 2
 يتلا ةيرعشالو ةيربيعتلا صئلخصاا يف ثحبت اهنإ ،ةنيسلألل اليـملجا هـجولا يـه ةبيولسألا" نّ ويرى 

 7"ومنهجي موضوعي لبشك وتصنيفها للوقائع اهفصو يف ايريرقت ايملع اعباط يدترتو ،يبدألا باطلخا اهلوستي
 موقي يطيطخت لكش لالخ نماألسلوبية والبالغة  بين الدقيق التمييز" يمعن في فإنه ،الباحثين من لغيره وخالفا
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 ،معياريا علما ةغالبلا نوكت نأك ؛العلمين ينب ةربيكلا ةارقفملا اهيلع روحمتت الماك صرانع رشع عةبس لىع
  1..."شموليا ،اتعليليّ ،وضعيا ،وصفيا األسلوبية علما وتكون ...،تجزيئيا ،جاهزا تصنيفيا ،نمطيا، تعليميا

 ،ةيسنفلا ةبيولسألاو ،ةيربيعتلا ةبيولسألا : يه ةبيولسأ تاهجاتا عةبرأ ينب صالفم زاييمتيميّز  مث
  .واألسلوبية اإلحصائية ،ةيوبنيلا ةبيولسألاو

 إننا... ():"األسلوبية السيميائية( تكاملية ويسميها أو تركيبية جديدة الضمنية إلى أسلوبية دعوته ومع
 كيكتفل ةئيجراإلا اهتايلآ نم ةنمكتم ةيرفمعو ةيليحلت مةوظنمو ،ةيملع ةليسو يبولسألا السيميائي نقترح المنهج

 لىع ادامعتا اهايإ رحاقتم ، ...هاؤرو هداعبأو هئفاظو ديدحتو ،ةيقعمالو ةيحطـسلا هانب ليحلتو باطلخا تانوكم
 على أساليب -  1980 عام - وطبقه ،)Sémiostyle( حلطصم عضو يذلا .Imbert   Pاربمإ كيرتاب ثاحبلا

  .2" و زوال ،فلوبير و،  بلزاك
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                           
  .88المرجع نفسه، ص -  1
  .89، 88المرجع نفسه، ص -  2

  
  



  النقد المغاربي الحديثالسيميائية في 
يُعتبر المنهج السيميائي من أهم المناهج التي أخذ االهتمام بها من لدن النقاد العرب، وخاصة في 

دمحم مفتاح، أنور المرتجي، عبد المالك مرتاض، عبد القادر فيدوح، عبد الحميد بورايو، (الدول المغاربية 
، عن طريق نشر كتب ...)مي، على العشي، سعيد بن كرادرشيد بن مالك، سعيد بوطاجين، دمحم الناصر العجي

ودراسات ومقاالت تعريفية بالسيميولوجيا، أو عن طريق الترجمة على شكل كتب، ما جعل إصداراتهم 
  R.Barthesاألدبية في حقل السيمياء ترتفع نوعا ما خاصة تلك التي يبدو تأثرهم فيها واضحا بروالن بارت

المحور (في جريدة  1986فصدرت أول ترجمة سنة : وتعددت الترجمات) ة النصلذ(الذين ترجموا كتابه 

عن دار توبقال  1988بالدار البيضاء وقام بها دمحم البكري ودمحم الهروشي، ثم الترجمة الثانية سنة ) الثقافي
  . المغربية وقام بها فؤاد صفا والحسين سحبان

محاضرات في (مجموعة من المحاضرات ويجمعها في كتاب بعنوان يقدم دمحم السرغيني و
  .يُبرز فيها نظرة بارت السيميائية للقصيدة) 1987السيميولوجيا، عام 

وعن تطبيق السيميولوجيا في الخطاب العربي يرى الناقد حفناوي بعلي أّن الناقد علي العشي يعد 
 1976نص األدبي من خالل دراسته التي ظهرت سنة من الرواد في تطبيقات السيميولوجيا الغربية على ال

، أو عن طريق المقاالت في مجاالت نقدية 1)تحليل سيميائي للجزء األّول من كتاب األيام لطه حسين(بعنوان 
رابطة (، وأُسست لها جمعيات على غرار )1987مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية بالمغرب، : (  مثل

، ومن أهم الكتب التي تناولت  والرسائل الجامعية األطروحات، وكذلك عن طريق 2)السيميائيين الجزائريين
      :المنهج السيميائي نذكر ما يلي

) ي السيميولوجيا ؟ما ه(عمد دمحم نظيف إلى تأليف كتاب تعريفي بهذا العلم سماه  :دمحم نظيف-1

، وقد سجل نظيف في 3"في كنف المجتمعالعلم الذي عرفه دي سوسير بدارسة حياة العالقة وهو " ، )1994(
كتابه المخاض النظري الذي تعيشه السيميولوجيا خالل هذا القرن على باحثين أثروا بدرجة كبيرة البناء 

  .الصوتيات، الداللة، المورفولوجيا: السيميولوجي الحديث، وحدد مجاالته األساسية
ا واضح، وهو أكثر صراحة كلما استخدمت ونالحظ أّن التداخل بين العلوم اللغوية الحديثة جميعه

  .  تحليال لها في دراسة االدب ونقده
من الدراسات التي استفادت من التوجه السيميائي المتكئ على القراءة  :عبد القادر فيدوح-2

مدخل لقراءة القصيدة -الرؤيا والتأويل(و) -دراسة سيميائية للشعر الجزائري- دالئلية النص األدبي(التأويلية 
  )الجزائرية المعاصرة

ففي الكتاب األّول يخصص جزء من الكتاب إلى للتعريف بالسيميائية وأعالمها بعد توطئة تناول 
فيها البعد التأويلي، أعقبها بتوطئة أخرى للسيميائية ومنها ينطلق في دراسته التطبيقية لبعض النماذج من 

  .الشعر الجزائري القديم
                                                           

 16- 15، ص، محاضرات الملتقى الوطني للسيمياء والنص األدبي، منشورات جامعة بسكرةالعربية في مجال السيمياءالتجربة حفناوي بعلى،  -1
  .164، ص2002أفريل

  .227، صإشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديديوسف وغليسي،  -2
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أّن  المغامرة السيميائية في محاولتها فك رموز " راسة الشعر إلىيعود نزوعه إلى السيميائية لد
الخطاب دون أن يعني ذلك إحالة كومة شفرات وقرائن ال عمق داللي وراءها، هي طموح إلى هدم الجدارية 
المعيارية الثابتة ونفي للتوثيقية، ونزوع إلى تفكيك النص وتشريحه وفق أدوات إجرائية تستند إلى رصيد 

وخبرات قرائية متنوعة ضمن مناخ استفهامي تساءلي يرفض منطق الجواب ويؤيّد عبث السؤال  معرفي،
تبعا لمشرع حر يعتمد على االستنباط واالستفهام واالستقراء، ومن ثّمة فهو ال يسعى إلى إثبات وال يصل إلى 

وط الوصف، والتفسير يقين، وهو مشروع القراءة السيميائية التي تثير سؤاالت النص وتجيب عنها ضمن شر
  .1"والرؤيا والتأويل الذي يضع كل يقين قيد السؤال

أّن الشعر الجزائري المعاصر بحاجة " فهو يرى ) الرؤيا والتأويل(وفي االتجاه نفسه يصب كتابه 
ماسة إلى نبض الدم الفكري الذي من شأنه أن يغذي أوردة النص جماليّا، ولذلك أجدني أمام فعاليات 

  . 2"التعامل مع النص من منظور تأويلي، واالبتعاد ما أمكن عن مجال العرض والتفسيرإجراءات 
نجد الباحث مّرة يقرن التأويل بالتفسير، ومّرة يفصل بينهما دون يوّضح حّد كل منهما، كما اّن 

ا النص إلى نواي انشغاله بإعادة بناء داللة هذه األعمال والمراهنة على نوايا المؤلّفين صرفه أن يتجه
  .زمات التي من خاللها تشتغل هذه األعمالالستكشاف الميكاني

مما يالحظ على هذه الدراسة أنّها اعتمدت على المراجع العربية حول السيميائية، وال نعثر على 
من التعمق في الثقافة السيميائية في أصولها،  ن الباحثأّي مؤلف سيميائي في لغته األصلية، هذا ما لم يُمكّ 

عائق يقف في وجه كثير من األبحاث التي ما زال العرب يتعّرفون إلى الفكر العالي مشّوها من خالل وهو 
  .ترجمات تبتعد عن الدقة وابتعادها عن الجمال

من ) 1994) (مدخل إلى السيميائيات السردية(سعيد بنكراد في كتابه  ينطلق :سعيد بنكراد-3
بالغة الخطاب وعلم (اقع الذي انطلق منه صالح فضل في كتابه تقرير واقع حركة األدبي العربي، وهو الو

وما بعده،  Griemasوقد سعى بنكراد في هذا الكتاب إلى التعريف بنظرية غريماس  ).1992) (النص

بأكبر قدر من الشمولية والوضوح معتمدين في  Griemasنظرية واحدة هي نظرية غريماس " فعرض 
  .3"المقام األّول على أصحاب هذه النظرية، وعلى بعض األعمال الشارحة لهذه النظرية في المقام األول

غير أّن جهد بنكراد، يضيف إلى عرض النظرية تدقيقا للتراث البروبي وللنماذج المستمدة منه،    
  ).اسيةالغريم(ألنّه حاضنة هذه النظرية 

وتتميّز نظرية غريماس عند بنكراد عن باقي النظريات األخرى في المجال السردي بخاصية 
مشكلة المعنى أوال، وبشموليتها في التصور والتحليل ثانيّا، " أساسية يمكن تحديدها في صيغة بسيطة 

نسانية، وال تعني إلغاء ألنّها محكومة كأي أثر معرفي بالزمنية اإلوالشمولية هنا ال تعني إلغاء التاريخ، 
النظريات األخرى، إذ ال وجود لنظرية تقّدم نفسها بديال لنظريات أخرى، وتتميّز ثالثا بقدرتها نظريا وتطبيقيّا 
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، فعلى الرغم من أّن  المنطلق الرئيس في مسيرة غريماس 1"على معانقة خطابا أخرى غير الخطاب السردي
ردي بصفة عامة، فإّن نظريته تُستخدم أيضا كأداة لمقاربة ظواهر كان هو الحكاية الشعبية أو النص الس

  . نصيّة بالغة التنوع مثل النصوص القانونية والظواهر االجتماعية والخطابات السياسية
وتابع عرضه بعد  C.Zilberbergواستند بنكراد في عرض هذه القراءة على كلود زلبرياغ  

الذي استطاع تحويل اتجاه السرديات نحو االهتمام بما يشكل العنصر المميّز  Proppللسرديات بعد بروب 
للنص السردي، أي نحو البحث عن معنى الحكي في ما يجعل من كل عناصر النص عناصر متماسكة داخل 

 Griemasكّلٍ بنيوي تام، وهو ترسخ وحفر مجراه في علم السرد مع انطالقة جديدة قام بها غريماس 

، لتصبح ، فأضيفت اللسانيات إلى اإلرث الشكاالني)الداللة البنيوية( 1966به األّول عام بإصدار كتا
، فيما ا وتماسكا، وقد حدد أهم المحاور التي تشكل العمود الفقري للتصور الغريماسيالسرديات أكثر تطور

  :يلي
 :ابع التالية إذ تُرد السيميائيات إلى أصول متنوعة يمكن تحديدها في المن :التنظيم العميق  - أ

  .اإلرث اللساني -

  .حلقة براغ -

  Hjelmslev أعمل برونديل ويلمسليف -

  .تراث الشكالنين الروس وخاصة بروب -

 .)، وسوريوTesniereتنيير(اإلرث الفرنسي  -

تجريدا في حدود كونها محفال  األكثروتبدوا السميائيات السردية المشّكلة للمستوى  :التنظيم السطحي -ب
مكّون : أّوليّا داخل المسار التوليدي على شكل نحو سيميائي وسردي، ومن ثّم فإنّها تحتوي على مكّونين

الزاوية األولى وتحدد : ة النظر من زاويتين هماتركيبي، ومكّون داللي، وتستدعي البنيات العامليّ 
  .ية هذا النموذج كإجراءالنموذج العاملي كنسق، وتحدد الزاوية الثان

وتطرح هذه الدراسة هيمنة المؤثرات األجنبية على الممارسة النقدية التى تتوسم االتجاهات 
الجديدة لنقد القصة والرواية في التفكير برمته على سبيل الترجمة، ال التعريب، وهذا جلّي في االختالف 

 .المصطلح أو في التوصيف البيّن في نقل المناهج الحديثة، سواء في التركيب أو في

االشتغال العاملي، (في كتابه  ئري السعيد بوطاجينازتعامل الناقد الج  :السعيد بوطاجين-4

 Sémiotique(يةدالسر  Griemasنظرية غريماسمع )  البن هدوقة" غدا يوم جديد" ائية دراسة سيمي
narrative( ألجدراس جوليان  وطروحات فأفكار" ، رغم ما تحمله هذه النظرية من صعوبات
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مؤلّفات ودراسات، ناهيك في  ةال يحتويها كتاب واحد بعينه، بل نلقاها منثور  A.J.Griemasغريماس
 1"عن المقاالت المدبلجة في المجالت ذات التخصص

  .مقدمة وتمهيدا، وفصلين، وخاتمة) االشتغال العاملي(ويتضمن كتاب 

يما " لحميد بن هدوقة بد اويبرر بوطاحين سبب اختياره لرواية غدا يوم جديد لألديب الراحل ع
انة نوعية مختلفة أسلوبيّا ولفظيّا وبنائيّا، فمن الوفاء واألم تتميز به هذه الرواية االخيرة لألديب من درجة

، لذا تعّد 2"من جهة، والواجب العلمي من جهة ثانية، أن يُعترف بابن هدوقة لما قّدمه لألدب الجزائري
  .هذه الدراسة إسهاما علميّا ونوعيّا في الحركة النقدية المعاصرة

العنصر المحوري في اللعبة السيميائية، ) Actant(يحصر الكاتب حديثه في إشكالية العامل 
البؤري األساس في نظرية غريماس السيميائية، فقد وجد مصطلح العامل  ي يعتبره الموضوعوالذ

) Acteur(، الممثل )Personnage(يتداخل ويتقاطع مع مصطلحات أخري كالشخصية 

خلطا في المفاهيم ، وقد احدث استعمال هذه المصطلحات من قبل الدارسين (fonction)والوظيفة
  .وغموضا في التحليل السيميائي للنصوص

الكبرى  لميع العواتوز) الترسيمات العاملية(نون بـ وقد عرض الباحث في الفصل األّول المع
نموذج العاملي حيث ضمن بنى عاملية كبرى وفق تنظيم معيّن داخل النص، وقد عني الباحث بحركية ال

ل من طور إلى طور، واالنتقال من حال إلى حال" أّن    .3"السرد يقوم في أساسه على التحوُّ

خمس ترسيمات ) Programmes narratifs(امج السردية وقد توصل بوطاجين إلى أّن للبرن

  :هي العاملية ، وهذه الترسيمات)Désir(وهي  عوبالموض عاملية تتحدد بموجب عالقة الذات

 .)1( الموضوع – المدينة: ترسيمة -
 .الموضوع -  الكتابة: ترسيمة -
 .الموضوع - الزاوية: ترسيمة -
 .الموضوع -  األرض: ترسيمة -
 ).2( الموضوع - المدينة: ترسمية -

في ، حيث لجأ إلى االستقراء دوات التحليلي تحليله السردي تعامال مرنا مع أوقد تعامل الناقد ف
يعمد فيه إلى  بها بالتحليل الذيمعتمدا على هندسة النص كمنطلق، ثم ليعقة وضع الترسيمات العاملي

  .تعديل تطبيقات النموذج العاملي، وهذا دفعا ألي غموض يسُم مثل هذا النوع من الدراسة

                                                           
بخنشلة،  المركز الجامعي-قضاياه واتجاهاته- لخطاب النقدي العربي المعاصر،ى ا، ملتقدبي بالجزائرتلقي السيميائية بالنقد األراشدي حسان،  -  1

  .148، ص2004مارس  22/23
  .49المرجع نفسه، ص -  2
  .47، ص1993، الدار العربية للكتاب، تونس، في الخطاب السردي، نظرية غريماسالعجيمي دمحم الناصر،  -  3



دراسة سيميائية تفكيكية (عبد المالك مرتاض المنهج السيميائي في كتابيه  قطبّ  :عبد المالك مرتاض -4
، ويستخدم ")حّمال بغداد" تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية  - ليلة وليلة ألف(، و")أين ليالي" لقصيدة 

 فيه، في النص على أساس أنّها قائمة بذاتهات اعن نظام العالم" عبد المالك مرتاض السيميائية للكشف 
للنص األدبي، وصهرها في بوتقات التشاكل والتباين  ةال مجرد وسيط وذلك بتعريه البنية الفنيّ 

النقدية السيميائية التي  راسات، وغيرها من الدّ 1"اح الذي يحرف الداللة عن موضعهاص، واالنزيوالتنا
كالنصوص الشعرية القديمة  ةتحتاج إلى إعادة قراء أوسة بعد، ما زال البحث والكشف فيها قيد الدرا

، ضمن مناهج النقد المعاصر التي ما زالت تحتفظ في بنياتها العميقة بالكثير من القراءات الواعدة
   .وعلى الخصوص المنهج السيميائي
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